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EUR PALIET A PORFIX PALIET
Stavebniny Statolex

Košická 4330/58, Rožňava

tel.: 0910 177 441
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SABO
TAXI

0940 056 888
ROŽÒAVA
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0907 269 552

kompletné
prezu�e

už
od 16 € 
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• dentálna hygiena
   ultrazvuková kefka

• wellness
• kúpanie • strihanie
• trimovanie • rozčesávanie
• zdravá výživa - poradenstvo
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Rožňava
Šafárikova 17/A
(vo dvore Rotundy)
Otvorené:

Po-Pia: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00

0948 290 720

PODLAHY
NAŠE

SA HRAVO PRISPÔSOBIA VAŠIM PRIANIAM

DREVENÉ
PODLAHY

PVC
PODLAHY

LAMINÁTOVÉ
PODLAHY

KOBERCE
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Štítnická 46, Rožňava   •   jozefdobosdrevoseb@gmail.com

0907 499 636 / 0944 206 915

SYPANÉ

BUKOVÉ

SYPANÉ

SMREKOVÉ UKLADANÉ

BUKOVÉ

UKLADANÉ

SMREKOVÉ VRECOVÉ

NAJVÄČŠÍ PREDAJCANAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESEŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

NAJVÄČŠÍ PREDAJCA
ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA V OKRESE

AKCIA

ODREZANÉ KONCE

MIEŠANÉ
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Krásnohorská ulica 4124/1, Rožňava 
Po – Pia: 8.30 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MEDZISEZÓNNY VÝPREDAJ

Príjmeme 
na dlhodobú 
spoluprácu!

ELEKTRIKÁROV 
a 

POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV 

do Nemecka.
2500 - 3000 € /mesačne

V prípade záujmu

nás kontaktujte na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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0907 887 322

INZERCIA
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párny týždeň: 
Revúca, Jelšava, Tornaľa, Rimav-
ská Sobota, Sobôtka, Bátka, 
Hnúšťa, Rožňava, Plešivec 

nepárny týždeň: 
Revúca, Tornaľa, Rimavská Sobo-
ta, Sobôtka, Rožňava, Betliar, Br-
zotín, Dobšiná, Gemerská Hôrka, 
Gemerská Poloma, Henckovce, 
Jablonov nad Turňou, Jovice, 
Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipov-
ník, Plešivec, Štítnik, Vlachovo 

gemersko@regionpress.sk

Redakcia: Čučmianska dlhá 3 
ROŽŇAVA

INZERCIA

GEMERSKO
ROŽŇAVSKO-RIMAVSKOSOBOTSKO-REVÚCKO

Bc. Ján Vojta   0907 887 322 

Distribúcia:
Ladislav Juhász  0908 979 467 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Revúca
Rožòava

Rimavská

Sobota

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (28.710 domácností)
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KAMENÁRSTVO
Helczman

KAMENÁRSTVO
Helczman

spracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇAspracovanie, výroba a predaj 

PRÍRODNÉHO KAMEŇA

Prerábame staré
betónové hroby
na NOVÉ  ŽULOVÉ
za  VÝHODNÉ CENY!
... aj atypické rozmery
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Brutovský
Kamenárstvo

Ponúkame�bezkonkurenčné�ceny!

Možnosť�nákupu�aj�na�splátky!

Krátka�dodacia�lehota!

058/7343 875

0905 293 781

0905 655 541

Kamenárstvo Brutovský

brutovsky@centrum.sk

www.kamenarstvobrutovsky.sk

•�panelové�hrobky

•�urny

•�široký�výber
���hrobov�a�pomníkov
���z�prírodného�kameňa
���rôznych�tvarov�a�farieb

•�obklady�krbov

•�parapetné�dosky

•�kuchynské
���pracovné�dosky

ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2021. ponuka je iba informatívna a nie je záväznou ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy. pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,40 % p. a. na 5 rokov a pri financovanej hodnote 12 265 € zaplatíte 
59 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 188,96 € a poslednú splátku s havarijným poistením vo výške 6 740,63 €. poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € 
a RPMN = 12,24 %. celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 60 splátkami zaplatíte, je vo výške 17 950,47 €. údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. pred splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností – (1) poslednú splátku 
zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2) rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing 
Slovakia, a.s., v súlade so Sprievodcom vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Renault Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. nový 
Renault Arkana: spotreba 4,9 – 5,9 l/100 km, emisie co2 111 – 133 g/km. uvedené spotreby paliva a emisie co2 sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. vyobrazenie vozidiel je iba ilustratívne.

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

už od 

189 € mesačne

so servisnou zmluvou v cene 

batožinový priestor až 513 l
testovacie jazdy v rámci Dní Arkana
hybridný pohon E-Tech hybrid
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Tempus - Car, s.r.o., Šafáriková 91, 048 01 Rožňava, tel.: +421 918 957 263, e-mail: alorinczova@tempus.sk

MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice

0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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Ponuka práce 
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO
STAVBÁR

2500 - 3000 €/ mesiac.
Nástup ihneď.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 

+421 944 016 775
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27. novembra 1095    
pápež Urban II. vyhlásil prvú križiacku vý-
pravu.

Výročia a udalosti 29. novembra 1877    
Thomas Alva Edison prvý raz predstavil 
svoj fonograf na verejnosti

Výročia a udalosti

Najčítan
ejšie

regioná
lne

noviny
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predplatne@mafraslovakia.sk             www.eurotelevizia.doschranky.sk             +421 917 238 238

Eurotelevízia
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Byť empatickým znamená, že máme 
vrodenú schopnosť sa vcítiť do 
druhých a vnímať ostatných ľudí. 
Byť empatickým je oveľa viac, než 
byť len veľmi citlivým. Empatia je 
schopnosť porozumieť citom a vní-
mať pocity druhého  človeka. Pra-
mení zo sebauvedomenia. 

Čím otvorenejší ste  k vlastným 
emóciám, tým dokážete lepšie rozozná-
vať a rozumieť city iných ľudí. Nemenej 
dôležitým predpokladom je schopnosť 
a vôľa počúvať. Vcítenie, vciťovanie sa, 
alebo empatia, je prenášanie sa do sve-
ta predstáv druhého, do jeho emócií, 
spôsobu myslenia a postojov. Vcítenie 
je zložitý emocionálny proces či schop-
nosť premietnuť svoje vlastné „ja“ do 
psychického obrazu inej osoby tak, že 
nastane súznenie a následné porozu-
menie postupujúce od emotívnej k ra-
cionálnej rovine. Vciťovanie sa je pod-
mienkou možnosti chápania druhého.
Lenže, sú tu aj takí, o ktorých by sme 
v podstate mohli pokojne hovoriť ako o 
ľuďoch bezcitných. Tí, ktorým empatia 
chýba. Človek s nižšou empatiou ne-
hľadí na následky svojich rozhodnutí 
či činov. Nie vždy bude pozerať na mož-
né názory a pocity človeka, ktorému 

uštedrí hodnotenie, prípadne ranu pod 
pás.  

Empatický človek ani nemusí ve-
dieť, čo to empatia je. Ak sa však rozvoju 
empatie dostatočne nevenujeme, začí-
name sa prejavovať čoraz ľahostajnej-
šie. Za posledných 20 rokov sa empatia 
výrazne znížila. Vytláča ju oveľa mód-
nejšia nevšímavosť, surovosť, ignoran-
cia a arogancia. Na všetkých stupňoch 
riadenia a vo všetkých vrstvách spoloč-
nosti. Lebo je to módne, lebo hlupáci si 
zamenili empatiu za slabošstvo. Lebo 
hlupáci nikdy nemali k vciťovaniu 
sa do situácie iných nejaký pozitívny 
vzťah. Lebo hlupáci sú presvedčení, že 
na svete sú iba oni, potom oni, potom 
dlho nikto a napokon zas iba oni. Mód-
nosť sa neuveriteľne rýchlo šíri. Tak, 
ako módne tepláky, tak aj bezcitnosť. 
A nemyslime si, že bezcitnosť je iba su-
rovosť. Je to aj bezohľadnosť. 
Tupá bezohľadná potreba 
presadzovať svoje ja. Iba 
to svoje.

A to je viac ako iba 
smutný jav. Pokojný 
vstup do emaptic-
kého adventu, milí 
čitatelia!

Pozor, prichádzame o empatiu!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sú pred nami týždne, v ktorých na 
nás z každého kúta vyskakujú zľavy 
tzv. „Black Friday“. Kto nepodľahne 
tomuto ošiaľu - najmä, ak sa to oplatí?

Po tomto dni plnom zliav však na-
sleduje aj tzv. „Giving Tuesday“. Čas, 
kedy ľudia podporujú aj neziskové či 
cirkevné organizácie, ktoré menia tvár-
nosť našej spoločnosti každodennou 
mravenčou prácou. Bez nich by sa ne-
mal kto postarať o tých, ktorí to potre-
bujú.

Jednou z takýchto organizácií je aj 
Gréckokatolícka rómska misia. A my sa 
vám dnes chceme poďakovať za to, že 
nám fandíte. Že ste s nami.

Presne v tomto čase sa končí naša 
kampaň na Startlabe s názvom OKNO 
AKO DAR. Jej cieľom je vymeniť okná 
v Krajskom centre rómskej misie, kto-
ré rekonštruujú Rómovia a ktoré bude 
slúžiť na pobytové aktivity pre verej-
nosť.Ale, do pondelka môžete ešte aj vy 
prispieť.

Aj vďaka vašej podpore sa nám po-
darilo vyzbierať už takmer 9 000 eur. 
Ak vyzbierame 10 000, vymeníme 30 
okien. Ak vyzbierame viac, vymeníme 
ešte viac okien!

Buďte súčasťou zmeny! Potrebuje-
me zakúpiť a vymeniť aspoň 15 okien 
v novovznikajúcom Krajskom centre 
rómskej misie na Sigorde (pri Prešove). 
Centrum bude slúžiť všetkým ako stra-
vovacie a ubytovacie zariadenie s telo-

cvičňou. Centrum rekonštruujú a okná 
vymieňajú samotní Rómovia, ktorí zá-
roveň zabezpečujú chod Centra. Svoju 
podporu nám vyjadrila známa sloven-
ská herečka Anikó Vargová. Každá 
podpora bude znásobená a to až pokiaľ 
projekt nedosiahne sumu tri tisíc eur .

Budujeme „miesto pre oddych tela 
i duše” pre každého, kto k nám príde. 
K tomu je potrebné vymeniť okná - aby 
tu bolo teplejšie a krajšie. Naše Krajské 
centrum rómskej misie na Sigorde re-
konštruujú najmä rómski zamestnanci 
a dobrovoľníci. Slúžiť bude na krátko-
dobé pobytové aktivity pre všetkých: 
školenia, kurzy, duchovné obnovy, do-
volenky. Môžete k nám prísť aj Vy.

Pomôžte nám vymeniť okná a príď-
te si vychutnať krásne miesto pre oddy-
ch tela i duše na Sigorde!
https://www.startlab.sk/projek-

ty/2326-okno-ako-dar/

Okno ako dar

» red

28. novembra 1989   
Nežná revolúcia: Československá vláda a Občianske fórum sa dohod-
li na zrušení článku ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany

Výročia a udalosti
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Minister školstva otvoril trh učeb-
níc. Škola si môže vyberať učebnicu 
podľa seba. Teda už ju neurčuje štát. 
Problémom je, že je málo učebníc, 
autorov. Niektoré predmety učebni-
cu doposiaľ nemajú. A niektoré vy-
dané učebnice sú nekvalitné. 

Učebnica je dôležitým prostried-
kom vzdelávania. Najmä v období diš-
tančného vyučovania, keď škola musí 
spolupracovať aj s rodičmi pri samoštú-
diu žiakov. Máme veľa rodičov, ktorým 
na vzdelávaní detí záleží a spolu s nimi 
sa učia. Preto je dôležité, aby bola učeb-
nica zrozumiteľná aj pre nich. Nemôže 
sa stať, že rodič po otvorení knihy netu-
ší, ktorý z textov má žiak vedieť, čo má v 
danej úlohe riešiť.   

Problémom je, že učebnice sú prepl-
nené, sú v nich zaujímavosti, obrázky a 
rôzne alternatívne texty. Laik ťažko vie, 
čo musí žiak zo zhluku textu ovládať. 
Nehovoriac o tom, že máme učebnice, 
ktoré nemajú systém. Potom sa to rie-
ši tak, že si žiaci píšu poznámky. Aký 
zmysel má taká učebnica, keď musíme 
učivo nanovo zapísať? 

Orientovať sa v učebnici treba učiť 
aj žiakov. Najmä v situácii, keď sú ozaj 
preplnené a obsahujú rušivé prvky 
(veľmi veľa ilustrácií). Veď už šiestaci 
majú učebnice ako dospelí - plné strany 
textov. Neraz s informáciami, ktoré sa 
nemajú učiť. Učebnica totiž môže obsa-
hovať viac informácií ako štátny vzdelá-

vací program. No v dnešnej dobe je neú-
nosné všetko vyžadovať od žiakov. Žiaľ, 
mnohí učitelia stále učia systémom - je 
to v učebnici, musíš to vedieť. Učebnica 
k tomu navádza aj žiaka, aj rodiča.  

Kým na I. stupni by sme ešte mohli 
povedať, že učebnice sú viac-menej 
dobrým sprievodcom, tie na II. stupni 
majú závažnejšie nedostatky. Napr. 
učebnice matematiky. Na nich ozaj zá-
leží, aby aj slabší žiak pochopil. Keď 
sa však učím so synom, pravidelne si 
musím vyhľadávať výklad na internete. 
Učebnica témy vysvetľuje tak, akoby 
boli všetci jednotkári. Je graficky nepre-
hľadná a obsahuje málo príkladov na 
precvičenie. Preto k nej treba pracovný 
zošit. Ten zas obsahuje nejasné  úlohy, 
ktoré bežný rodič nepochopí. „Chlievi-
ky“ na vpisovanie riešenia príkladov 
sú také malé, že žiak by musel písať mi-
niatúrnym písmom. Miesto je iba na vý-
sledok, avšak vieme, že v matematike je 
dôležitý aj postup. 

Aj od učebnice závisí úspech žia-
ka. Žiaľ, niekedy sú v kritériách na 
učebnicu aj požiadavky, ktoré ju robia 
nezrozumiteľnou. Možno by namiesto 
desiatok pracovných zošitov stálo za 
pozornosť vrátiť sa ku klasickým učeb-
niciam so systémom: učivo, práca s 
textom, vysvetlenie, cvičenia. Keď sa 
žiak k takejto knihe kedykoľvek vrátil, 
vedel, čo má vedieť.            

Učebnice

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Námestie baníkov 20, Rožňava

Predaj zlatých Predaj zlatých 
a strieborných a strieborných 
šperkov, šperkov, 
hodín hodín 
a hodinieka hodiniek

predajňa sa nachádza v budove Biskupského úradu
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Vianočný výpredaj!Vianočný výpredaj!
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U nás si nemusíte 

vyberať medzi

čerstvosťou, 
kvalitou a cenou.

od pondelka 29. 11.

Jacobs Velvet 
� instantná káva 

359

-40%

(100 g = 1,80)

200 g200 g

5.99*

Kuracie 
prsné rezne

+ pohár

Pilsner Urquell  
� svetlý ležiak

699

7 x 0,5 l

(1 l = 2,00)

3,5 l

Banány

085

-38%
cena za 1 kgcena za 1 kg

1.39

289

-35%

(1 kg = 4,13)

700 g700 g

4.49

Saláma Vysočina  369

-33%
cena za 1 kgcena za 1 kg

5.59

079

-38%

(100 g = 0,90/
0,88/0,79)

87,5/ 90/100 g87,5/ 90/100 g

1.29

Milka Mliečna 
čokoláda   
� rôzne druhy 

299

Supercena
1 kg balenie

Mleté bravčové
 mäso

Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 21. 10. 2021.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Maslo
Saláma Vysočina  

075

Supercena

(100 g = 0,58)

130 g

Rodinné oblátky     
� rôzne druhy 

249

-16%

(1 kg = 6,23)

400 g

2.99*

Orechové/
Škoricové rožky 

039

-40%
1 kg1 kg

0.65**

Pšeničná múka
� rôzne druhy 

399
-20%

(1 kg = 8,31)

480 g480 g

4.99*

Kokosová 
kocka

075

-24%

(1l = 3,00)

250 ml

0.99

Smotana 
na šľahanie
� 33 % tuku

Vinea  
� rôzne druhy 

069

-46%

(1 l = 0,46)

1,5 l1,5 l

1.29

299

1 kg

Arašidy 
� nelúpané

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g

bez éčok

089

Supercena

(100 g = 0,71)

125 g

Bryndza 

... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve. Ponuka tovaru platí od 29. 11. do 5. 12. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tlači vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a variantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

od pondelka
29. novembra

* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
**Zľava určená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien dňa 21. 10. 2021.* Odporúčaná bežná maloobchodná predajná cena výrobcu.
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Advent alebo adventné obdobie je 
prvá časť liturgického roka rímsko-
katolíckej cirkvi vymedzená štyrmi 
nedeľami pred sviatkom narodenia 
Ježiša Krista a obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce. 

Adventné obdobie má kajajúci cha-
rakter, ale nechápe sa ako čas poká-
nia v tom zmysle, ako je to vo Veľkom 
pôste. Obdobie prípravy na slávenie 
Narodenia Pána sa dostalo v štvrtom. 
storočí z kresťanského Východu do Ga-
lie a Španielska. Odtiaľ pochádza zvyk 
spájať advent s očakávaním Krista na 
konci časov. V Galii sa od 5. storočia ad-
vent začínal už na sv. Martina a v Špa-
nielsku 24. novembra. V rímskej litur-
gii trvalo obdobie adventu dva týždne 
a malo charakter očakávania či prípra-
vy na vtelenie Božieho Syna.

Vianočná doba sa od 4. storočia 
pohybovala medzi 11. novembrom a 6. 
januárom, na ktorý pôvodne pripadala 
oslava narodenia Ježiša Krista (dnes 
slávnosť Zjavenia Pána čiže Epifaneia). 
Týchto osem týždňov predstavovalo 
spolu 40 dní.

V ľudovej kultúre Slovenska má ad-
vent magický charakter začiatku, kedy 
môžu pozitívne či negatívne ovplyvniť 
budúcnosť nadprirodzené sily (stridžie 
dni). S tým súvisia rôzne ľudové obyča-
je a povery, ako veštenie, vinšovanie, 

zatváranie dvier pri rannom zvonení a 
podobne. Nakoľko advent sa vyznaču-
je dvojakým očakávaním (narodenie 
a druhý príchod), je rozdelený na dve 
časti, kde hranicu tvorí 17. december. 
Prvá časť dáva dôraz na očakávanie 
druhého príchodu Krista a druhá časť 
je prípravou veriacich na stretnutie s 
Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľ-
mi dobre vidieť v liturgických textoch a 
modlitbách.

Obsah adventnej doby výstižne 
vyjadrujú staré adventné piesne – rorá-
ty – zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa začína-
li pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochá-
dza z najznámejšej latinskej adventnej 
piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
(„Rosu dajte nebesia zhora ...“).

Je tu Advent, 
čas na vstúpenie do seba

» red

Sviatok sv. Ondreja bol jedným z 
najznámejších a zvykmi najbohat-
ších dní v roku, najmä pre dievčatá. 
Priadky na Ondreja boli jedinečné 
rôznymi „bosoráckymi“ praktika-
mi dievčat.

Ak bol tento deň studený a biely, 
veštilo to tuhú a dlhú zimu. Hovorilo 
sa, že sneh na Ondreja napadnutý dlho 
leží, len na Gregora do potoka beží. Ne-
bolo to po vôli ani hospodárom, lebo 
vraj Ondrejský sneh žitu nehovie. 

Aj tento deň sprevádzali rôzne 
povery. Ženy nepriadli, aby vraj ovce 
nedostali motolicu. Chlapi nechodili 
do hory, aby ich neprivalilo. Z domu, 
kde býval Ondrej, nesmeli nič požičať, 
aby cez rok neškodovali. No a bavila sa 
najmä mládež. Dievčatá chceli odplatiť 
chlapcom predošlé katarínske žarty 
a preto im vyvalili ploty alebo lavičky 
na priedomí, zabielili okná vápnom, 
pováľali naukladané drevo, alebo z ich 
dvorov poskrývali náradie, či priamo 
mládencom niektoré časti ich obleče-
nia.     

Sv. Ondrej bol rovnako ako jeho 
brat Šimon rybárom a pochádzal z ga-
lilejskej Betsaidy. Bol učeníkom Jána 
Krstiteľa a prvým učeníkom Ježiša 
Krista. Ondrej bol vždy medzi prvými 
4 apoštolmi uvádzanými v evanjeliách 
a bol zmieňovaný spravidla v súvislos-
ti so zázračným nasýtením 5 tisíc ľudí. 
Neskôr bol ukrižovaný na kríži do tva-

ru X. Sv. Ondrej je patrónom sedliakov, 
rybárov a neviest, ďalej Ruska a Škót-
ska, býva vzývaný na pomoc proti dne 
a najčastejšie je zobrazovaný na kríži v 
tvare X alebo s rybárskou sieťou a ryba-
mi.

Deň (ale aj v predvečer sviatku), 
kedy sa slávil tento sviatok, patril 
okrem Štedrého večera k najdôležitej-
ším vešteckým dňom v roku. Väčšina 
veštenia malo jedno spoločné, a to, že 
sa dievčatá snažili zistiť, kedy alebo za 
koho sa vydajú. Preto niet divu, že bol 
sv. Ondrej i patrónom neviest.

O pol noci pred sv. Ondrejom diev-
čatá vstávali a chodili klopať na kur-
ník, pričom hovorili: „Kohútik, kohú-
tik, zakotkodákaj. Ak muža dostanem, 
vedieť mi daj. Sliepočky vy nechajte 
kotkodákanie, nekazte mi, nekazte vy-
dávanie.“ Ozval sa kohút, malo dievča 
nádej, že sa toho roku vydá. Ozvala sa 
skôr sliepka, znamenalo to, že má diev-
ča prísť za rok opäť.

Na svätého Ondreje ešte sa nám ohreje

» red

STABILNÁ PRÁCA

K U C H Á R  OD 1  000 €
 + 13 .  P L AT
P O M O C N Ý  K U C H Á R  OD 850 €
P O M O C N Á  S I L A  OD 750 €
P O K L A D N Í K  OD 850 €

DEVÍNSKA
NOVÁ VES

K D E ?

•  práca na
  zmeny

• 12  h

•  krátky a dlhý
  týždeň

• denné
  a  nočné

A KO?

P LU S  K  Z Á K L A D N E J  M Z D E
• nástupný bonus až do 900 €
• príspevok na ubytovanie 100 €, alebo dopravu do 50 €
• mimoriadne bonusy každý mesiac
• preplácanie nadčasov

POŠLI  S M S
ALEBO VO L AJ 0901  902 313

5
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Super výhodná práca 

aj brigáda pri balení 

veselých produktov

Výhody:

 jednoduchá práca  príjemný kolektív

 príjemné prostredie  nástup ihneď

 ubytovanie zdarma

www.pracahned.eu

0917 465 632

0917 839 697

0908 961 969

0948 002 048

0908 783 501
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Stavebná 

spoločnosť 
prijme

Práca na území SR. Nástup po dohode. 

tel: 0918/413582  I  mail: info@gsksro.sk

Ponuka vhodná pre: 

TPP - 7 EUR/hod./ úkol

ŽIVNOSTNÍCI - podľa dohody

TESÁROV

6
6
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0919 496 491, info@empres.sk,  www.empres.sk

Hľadáme práca v skladoch 

VODIČOV NA VZV
BRANDYS NAD LABEM, ČR

plat od 30 000 Kč
 •možnosť nadčasov

•týždenné zálohy
•nástupný bonus 5000 Kč
•ubytovanie a doprava
•zabezpečujeme preukaz
 na VZV (obnova)

85
_0
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 

VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 

NA TEL. ČÍSLACH:   

0800 500 091     +420 702 193 121

4
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Griffin  S  Group   s.r.o.

bezpečnostné služby - security

- fyzická ochrana osôb a majetku

- prevoz peňazí a cenín /doprovody/

- pult centrálnej ochrany /PCO/

- GPS monitorovanie + videopult

- kurzy SBS /odborná príprava/

- recepčná a informačná služba

- bezpečnostný audit a poradenstvo

Security

prevádzka:

Tornaľa

Daxnerova 13

tel.:  0907 070 009

griffins@centrum.sk

0907 887 322
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

BLACK

FRIDAY

veľké

znižovanie  cien

od 20. do 30. novembra

CBDexpert

5% CBD olej

10% CBD olej 20% CBD olej

6% CBD olej 3% CBD olej

www.cbdexpert.sk 

24
,00
EUR

36,00
EUR

25,00
EUR 21,00

EUR

50,00
EUR

31,50 €

45,90 €

34,80 € 28,80 €

63,00 €
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Autoimunitné poruchy a CBD
Autoimunitné poruchy patria medzi 

problémy, ktoré postihujú čoraz väčšiu časť 
populácie. Celkovo postihujú 5 až 7 percent 
ľudstva, v rozvinutých krajinách však býva 
tento podiel vyšší. Momentálne je popísa-
ných už viac ako 100 diagnóz, ktoré sa radia 
do skupiny autoimunitných ochorení.

Spoločným znakom autoimunitných 
chorôb je, že sa náš vlastný imunitný systém 
omylom zameriava na naše zdravé tkanivá 
a náš organizmus dostáva signály, aby proti 
nim bojoval. Môže sa to diať v takmer v kaž-
dej časti tela – týmito poruchami môže byť 
postihnuté naše srdce, mozog, nervy, svaly, 
pokožka, oči, kĺby, pľúca, obličky, žľazy, trá-
viaci trakt a cievy. Medzi najčastejšie autoi-
munitné poruchy patria:

•  Celiakia
•  Crohnova choroba
•  Lupus
•  Psoriáza
•  Cukrovka 1. typu
•  Skleróza multiplex
•  Addisonova choroba
•  Grevesova choroba
•  Reumatoidná artritída

Sprievodným znakom autoimunitnej poru-
chy je vznik zápalu, častokrát na viacerých 
miestach zároveň. Presná príčina autoimu-
nitných porúch nie je známa a zrejme ide o 
kombináciu genetických a vonkajších fakto-
rov. To ovplyvňuje aj možnosti liečby. Pri väč-
šine nie je možné úplne vyliečenie.

Každé autoimunitné ochorenie je vážnou 
poruchou, ktorú treba riešiť s lekármi. Viacerí 
pacienti potýkajúci sa s problémami spôso-
benými autoimunitnými chorobami skúšajú 
popri liečbe hľadať úľavu, ktorá by zmier-
ňovala sprievodné nepríjemnosti. Jednou z 
alternatív takejto úľavy je aj kanabidiol, teda 
CBD.

CBD má pri ľuďoch trpiacich autoimunitný-
mi ochoreniami viac dôvodov, pre ktoré si ho 
vyberajú. Prvým je, že medzi známe účinky 
CBD patrí modulácia imunitných reakcií. CBD 
pôsobí na receptory tzv. endokanabinodného 
systému, ktorý máme všetci v tele. Napríklad 
štúdia vedcov J. Nicholsa a B. Kaplanovej z 
Univerzity v Missisipi konštatuje, že tento 
systém po pôsobení CBD prispieva k regulá-
cii imunitnej odpovede, presnejšie k tlmeniu 
nadmernej produkcie niektorých cytokínov a 
chemokínov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou CBD je jeho 
protizápalový účinok. Práve zápaly sú ty-
pickým a nepríjemným sprievodným javom 
mnohých autoimunitných ochorení. Aj v tom-
to ohľade je CBD u pacientov s imunitným 
ochorením vítanou úľavou. Spolu so zápalmi 
sa CBD podieľa aj na potláčaní bolesti. Vďaka 
tomu, že CBD nemá na rozdiel od niektorých 
liekov nepriaznivé vedľajšie účinky, použí-
vajú ho  v súvislosti s tlmením bolesti najmä 
ľudia, ktorých trápi bolesť dhodobo.

Medzi známe príbehy patrí príbeh Con-
stance Finley. Tá v roku 1996, veku 44 rokov 

ochorela na zriedkavé autoimunitné ocho-
renie ankylozujúca spondylitída, z ktorej sa 
neúspešne liečila až do roku 2008, kedy jej 
predikovali už len pár týždňov života a vy-
soké riziko infarktu. V zúfalstve sa chytala 
čohokoľvek a tak sa dostala k informáciám 
o produktoch z konope. Vzhľadom jej stavu 
musela byť veľmi opatrná a tak sa rozhodla 
sama pestovať konope a robiť čo najdokona-
lejšiu extrakciu účinných látok z nej.

Po tom, čo konečne zaznamenala zlepšenie 
stavu zmenila svoj život a rozhodla sa veno-
vať výskumu možností ako využiť výťažky z 
konope v prospech zdravia. Dnes je šéfkou 
vlastnej firmy podnikajúcej v oblasti výro-
by konopných produktov, držiacej viaceré 
patenty a pomáhajúcej veľkému množstvu 
pacientov ďalšími ochoreniami. Jej podnika-
teľská filozofia vychádza z jej skúsenosti a tak 
sa snaží o čo najdokonalejšie postupy a čo 
najčistejšie produkty.                » red.

Foto: constancefinley.com
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OSB3 KRONOSPAN hladká 2500 x 1250
10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm

MOLMAX, s.r.o., Železničná 649, Plešivec
058/792 84 39, 0907 855 449 • 0905 311 130, Po – Pia: 8 – 17, So: 8 – 12 h

Možnosť dopravy!

•  CEMENT  •  STIERKY 
•  LEPIDLÁ •  FARBY-LAKY   
•  SADROKARTÓNY 
    A PRÍSLUŠENSTVO  
•  ŠALOVACIE TVÁRNICE 
•  IZOLÁCIE ISOVER 
•  KANALIZÁCIA
    (KG, HT, PE, PPR RÚRY)

ŠTRKY
PIESKY
DOPRAVA

UŽ
V PONUKE

2. decembra 1805   
v bitke troch cisárov pri Slavkove zvíťazilo 
vojsko cisára Napoleona Bonaparteho nad 
spojenými silami rímskonemeckého cisára 
Františka II. a ruského cára Alexandra I., čo 
viedlo k uzavretiu bratislavského mieru 
(26. decembra)

Výročia a udalosti

 
» Kúpim chalupu na Kyjati-
ciach 4500 â‚¬. Tel. 0919 136 
775

» Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

» KÚPIM ZHODY tel. 0907 456 

243 

Občianska
riadková
inzercia

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GE medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GE 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GE zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 

 

• zarobte si pred Vianocami alebo dvojnásobne 
  cez Vianoce!

• v decembri výrazná zľava z poplatku!

• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme

všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 3
2
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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